
                                                                         

 

Łomża,  27.06.2017r 

Znak sprawy: KZp.2730.6.17 
 

Uczestnicy postępowania 

Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawa komputerów 

przeno śnych ” (Znak sprawy: KZp.2730.6.17) 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  

536536-N-2017. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2015 r., poz 2164.), zawiadamia się, że w dniu 26.06.2017 r. wpłynął wniosek o 

wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec powyższego Zamawiający 

wyjaśnia jak poniżej: 

Pytanie 1:  Zamawiający specyfikuje: 

8 
Wyświetlacz 

zintegrowany  

Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej około 13,3’’  

Umożliwiający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością co najmniej 

1920x1080 pikseli 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów przenośnych  wyposażonych w zintegrowany 

wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 13” umożliwiający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością 

2560 x 1600 pikseli? 

Według wiedzy Wykonawcy nie wypłynie to negatywnie na komfort pracy użytkowników? 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający wyjaśnia, że użyty przez niego termin "około" oznacza, iż dodusza wyświetlacz 

panoramiczny o przekątnej w przedziale od 13’’ do 13,6’’. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 

30.06.2017 r. do godziny 12:00. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz 2164). Zamawiający informuje, że wprowadza następujące 

zmiany w treści SIWZ:  

 

Było: 

1. Oferty należy składać do dnia: 29.06.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: 



                                                                         

 

Państwowa Wy ższa Szkoła Informatyki i Przedsi ębiorczo ści w Łom ży 

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza) 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 29.06.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wy ższa Szkoła Informatyki i Przedsi ębiorczo ści w Łom ży 

       ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter 

Winno by ć:  

1. Oferty należy składać do dnia: 30.06.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wy ższa Szkoła Informatyki i Przedsi ębiorczo ści w Łom ży 

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza) 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 30.06.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wy ższa Szkoła Informatyki i Przedsi ębiorczo ści w Łom ży 

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter 

 
 

 

W imieniu Zamawiającego: 

 

 Rektor PWSIP w Łom ży  

        dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP  


